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REUEN
JEUGDKLAS
1.

Arie v.h. Groningerland (NHSB 3042583)
Onstuimige reu van 17 maanden. Krachtig reuenhoofd met brede schedel, prima oor, amberkleurig oog, correct gebit.
Neusrug kan wat rechter. Krachtige hals. Prima hoekingen voor en achter. Prominente voorborst. Voldoende
ontwikkelde ribbenpartij. Goede belijningen. Laat een goed en uitgrijpend gangwerk zien met correcte staartdracht.
Goede vacht, bevedering begint te komen. Goed gedrag. 1 U, resCAC

2.

Archie Silha v.d. Waterreijkse Landen (NHSB 3065028)
Leuke reu van 10 maanden. Prima rasbeeld. Mooi hoofd met goede verhoudingen. Nog speelse expressie. Goed oor,
licht amberkleurig oog. Krap scharend gebit. Goed ontwikkeld lichaam. Goede hoekingen. Borst en ribbenpartij nog in
ontwikkeling. Toont nu wat vierkant. Prima bone. Middenvoet te steil. Gaat lekker los en nog wat slungelig door de
ring passend bij zijn leeftijd. Prima gedrag. Goede vacht. 2 U

3.

Joppe fan’t Suydevelt (NHSB 3044917)
Reu van 16 maanden, nog een echte puber. Correct hoofd, goede verhoudingen, goede stop. Amberkleurig oog.
Compleet scharend gebit. Neusrug niet geheel recht in verband met verwonding. Prima oor. Voor leeftijd goed
ontwikkeld lichaam. Goede voorborst. Goede ribwelving, maar borst moet nog dieper worden. Goede hoeking in de
voorhand, voldoende in de achterhand. Prima bone. Goede voeten. Gaat vlot door de ring, maar nog erg los voor en
krabt wat. Goede vacht met beginnende bevedering. 3 ZG

4.

Yamba Repke-Verdi v.d. Ruygewaerdt (NSHB 3068368)
Stevige jonge man van 9 maanden. Al behoorlijk mannelijk hoofd met brede schedel. Amberkleurig oog. Goed
gedragen oor met lichte beharing. Scharend gebit, mist P4 rechtsonder. Goede hals. Al stevig lichaam. Goede
voorborst, ellebogen sluiten nog niet helemaal aan. Goede hoekingen voor en achter. Stevig bone. Nog iets
overbouwd. Tijdens het gaan achter niet helemaal zuiver. Goede vacht en bevedering. Onstuimig karakter. 4 ZG

TUSSENKLAS
1.

Jarno-Eefje van Klein Elsholt (NHSB 3028461)
Krachtige reu van 22 maanden. Prima rasbeeld. Stevig hoofd met goede wigvorm. Prima oog, oor en gebit. Toont wat
lip. Goede hals. Prima lichaam met juiste hoekingen. Goede voorborst. Ellebogen sluiten nu nog niet helemaal aan.
Goede ribwelving. Prima bone. Goede vacht en bevedering, bossige staart. Gaat vlot, grijpt mooi uit, nog wat los.
Prima karakter. 1 U, CAC/CACIB

2.

Obi One v.d. Sebastiaanshoeve (NHSB 3034940)
Charmante jonge heer van 19 maanden. Mannelijk hoofd met goede schedel, ietsjes korte voorsnuit. Compleet
scharend gebit. Correct oor. Wat duidelijke stop. Toont teveel lip. Lichaam met goede belijningen en goede hoekingen
voor en achter. Passend bone. Goede voorborst maar borstdiepte nog volop in ontwikkeling. Prima vacht en
bevedering. Keurig ringgedrag. Gangwerk nog heel erg los met name in de voorhand. 2 ZG

1

OPENKLAS
1.

Hidde Lynde v.d. Bezelhonk (NHSB 2977330)
Jonge reu van bijna 3 jaar. Prima reuenhoofd. Prima wigvorm. Goede verhoudingen. Amberkleurig oog. Correct
gedragen oor. Scharend gebit. Toont wat lip. Goede hals. In lichaam wat gestrekt. Goede hoekingen voor en achter
maar voormiddenvoet is te slap. Prima borst. Goede ribbenpartij. Correcte vacht. Mooie bossige staart. Goede
bevedering. Gangwerk grijpt mooi uit, voldoende stuwing. Zet voorvoeten wel ietsjes naar binnen. Rustig ringgedrag.
1 ZG

2.

Asra-Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2903967)
Reu van bijna 5 jaar. Mannelijk hoofd met goede verhouding schedel/voorsnuit. Amberkleurig oog. Scharend gebit,
mist 2x P3. Neusrug mag tikje rechter. Toont wat lip. Goede hals. Goede boven- en onderbelijning. Prima hoekingen.
Correct bone. Goede vacht en bevedering. Tijdens het gaan voor erg los. Rustig karakter. 2 ZG

3.

Jelle v.d. Olinckhoeve (NHSB 2924342)
Stevige reu van 4 jaar. Mannelijk hoofd met wat zware schedel en wat te korte voorsnuit. Duidelijke stop. Compleet
scharend gebit, maar voortandjes staan wat onregelmatig. Krachtige hals. Prima voorborst. Goede borstdiepte. Goede
hoekingen voor, voldoende achter. Goede ribwelving. Krachtige lendenen. Staat graag ondergeschoven. Prima bone.
Goede vacht en bevedering. Mooie bossige staart. Tijdens het gaan graag in telgang en mag wat krachtiger vanuit de
achterhand. Prima ringgedrag. Goed karakter. 3 ZG

4.

Karu fan ’t Suydevelt (NHSB 2872052)
Stevige charmante reu van 5 jaar oud. Krachtig mannelijk hoofd, brede schedel, ietsjes rond. Prima oor. Correct gebit.
Toont wat lip. Duidelijke stop. Krachtige hals. Goed ontwikkeld lichaam. Bovenbelijning mag sterker net als zijn polsen.
Prima hoekingen voor en achter. Goede borst en ribbenpartij. Passend bone. Goede vacht en bevedering. Prima
bossige en kwispelende staart. Tijdens het gaan grijpt hij goed uit, stuwt voldoende en zet voetjes wat naar binnen.
Heerlijk karakter, een echte kroel. 4 ZG
Bomi Quilou v.d. Smalle Ee (NHSB 2978902)
Reu van bijna 3 jaar met net voldoende geslachtstype. Hoofd met goede verhoudingen maar voorsnuit zou krachtiger
mogen. Compleet scharend gebit. Iets overhangende lippen. Ogen mogen ietsjes ovaler. Knijpt ze wat dicht en heeft
vandaag geen heldere expressie. Lichaam met goede verhoudingen. Bovenbelijning mocht strakker. Evenredige
hoekingen voor en achter. Opperarm ligt iets rechtop. Passend bone. Goede benen en voeten. Goede staartlengte en dracht. Gaat vlot door de ring maar krabt wat en zet de voorvoetjes wat naar binnen. Prima karakter. Gedraagt zich
keurig. G
Faro fan 't Suydevelt (NHSB 3007126)
Vrolijke reu van ruim 2 jaar. Een echte kerel. Stevig reuenhoofd wat ietsje droger mag. Mooi amberkleurig oog.
Correct oor. Prima gebit. Krachtig lichaam met goede hoekingen voor en achter. Prima voorborst. Goede ribbenpartij.
Goede staart die constant kwispelt. Goede vacht, prima bevedering. Jammer dat het gangwerk niet helemaal zuiver is
vandaar vandaag geen kwalificatie maar de opmerking niet te beoordelen.

KAMPIOENSKLAS
1.

Udo fan ’t Suydevelt (NHSB 2938256)
Stevige reu van 4 jaar oud. Mannelijk hoofd met voldoende wigvorm. Goede stop. Amberkleurig, iets rond oog.
Correct oor met wat korte beharing. Scharend gebit. Toont wat lip. Goede hals. Lichaam met goede verhoudingen die
door de uitstaande vacht wat vertekend worden. Prima voorborst. Goede borstdiepte. Correct bone. Ellebogen sluiten
niet geheel aan. Laat een prima goed uitgrijpend gangwerk zien met een correcte staartdracht. Keurig karakter. 1 U

2

TEVEN
PUPPYKLAS
1.

Neeltje v.d. Rietzoomdrenten (NHSB 3075754)
Leuke veelbelovende pup van ruim een half jaar. Mooi tevenhoofd met goede verhoudingen en ondeugende
expressie. Prima oor. Licht amberkleurig oog. Correct gebit. Goede stop. Prima hals. Lichaam uiteraard nog volop in
ontwikkeling. Borstdiepte heeft echt nog tijd nodig. Prima bone. Goede hoekingen voor en achter. Correcte voeten.
Goede staart. Springerig en enthousiast gangwerk, wat moeilijk te beoordelen is. Leuk karakter.

JEUGDKLAS
1.

Milly fan’t Suydevelt (NHSB 3063942)
Teefje van 11 maanden. Prima rasbeeld. Mooi tevenhoofd met gemoedelijke expressie en prima verhoudingen en
belijningen. Correct gebit. Goed geplaatst en gedragen oor. Amberkleurig oog. Goede hals. Goede bovenbelijning.
Borst is nog in ontwikkeling, ellebogen sluiten nu nog niet goed aan. Goede lendenen. Prima bone. Goede staartlengte
en -dracht. Gaat vlot en nog wat los door de ring. Lief en makkelijk karakter. 1 U

2.

Layla Hesther fan't Patrijzen Bos (NHSB 3060525)
Mooi teefje van 11½ maand oud. Prima rasbeeld. Aantrekkelijk tevenhoofd met goede expressie. Prima oog, oor en
gebit. Prima hals. Voor leeftijd al goed ontwikkeld lichaam. Goede ribwelving. Goede belijningen. Goede lendenpartij.
Correcte hoekingen. Passend bone. Goede vacht en bevedering. Gaat vlot door de ring maar nog los en jeugdig. Leuk
karakter. 2 U

3.

Juffie fan't Suydevelt (NHSB 3044918)
Leuke teef van 16 maanden. Vrouwelijk hoofd met goede verhoudingen en juiste expressie. Scharend gebit,
amberkleurig oog. Correct gedragen en geplaatst oor. Prima hals. Goed ontwikkeld lichaam met correcte hoekingen
voor en achter. Al behoorlijke borst en ribbenpartij. Goede lendenen. Goede vacht, beginnende bevedering. Wit zou
iets witter mogen. Laat een vlot gangwerk zien maar met veel beweging in haar polsen. Prima karakter. 3 U

4.

Ymke Repke-Verdi v.d. Ruygewaerdt (NSHB 3068370)
Mooi teefje van 9 maanden met een iets te goed kosthuis. (Maar daar wordt al aan gewerkt) Aantrekkelijk tevenhoofd
met mooie expressie, prima oor, licht amberkleurig oog, goede wigvorm en correct gebit. Goede hals. Evenredige
hoekingen voor en achter. Goede ribwelving. Prima bespiering. Krachtige lendenen. Passend bone. Gaat vlot door de
ring. Goede vacht, op de achterhand iets lang. Erg vriendelijk en kroelerig karakter. 4 U
An-Lot Silha v.d. Waterreijkse Landen (NHSB 3065034)
Leuk teefje van bijna 10 maanden. Mooi vrouwelijk hoofdje met juiste verhoudingen. Goed gedragen oor waarbij de
bevedering nog op gang moet komen. Correct gebit. Amberkleurig oog. Goede hals. Goede hoekingen in de
achterhand. Opperarm ietsjes rechtop. Passend bone. Goede ribwelving. Prima staart. Laat een vlot gangwerk zien.
Correcte vacht. Zet voetjes uit elkaar. Prima karakter. U
Mia fan ’t Suydevelt (NHSB 3063941)
Teefje van 11 maanden die wat meer zelfvertrouwen moet krijgen. Prima tevenhoofd met goede verhouding
schedel/voorsnuit. Amberkleurig oog. Compleet scharend gebit. Prima oor met goede bevedering. Lichaam nog volop
in ontwikkeling. Voldoende voorborst en borstdiepte. Prima ribwelving. Rugbelijning moet nog wat sterker worden.
Goede benen en voeten. Goede hoekingen voor en achter. Goede vacht. Bevedering heeft nog tijd nodig. Tijdens het
gaan graag in telgang. Ga werken aan haar zelfvertrouwen. ZG

TUSSENKLAS
1.

Pyppa-la v.d. Krikheide (NHSB 3073445)
Aantrekkelijke teef van 16 maanden. Prima rasbeeld. Mooi tevenhoofd met stoutmoedige expressie. Correct oor.
Prima gebit. Goede verhoudingen, mooie stop. Amberkleurig oog. Goede hals/rugbelijning. Goede hoekingen voor en
achter. Stevige bespiering. Passend bone. Al goede voorborst en borstdiepte. Correcte staart die veelvuldig kwispelt.
Prima gangwerk.
1 U, resCAC/resCACIB

2.

Abby v.d. Olinckhoeve (NHSB 3029845)
Teefje van 1½ jaar. Vrouwelijk hoofd. Goede verhouding schedel/voorsnuit. Prima stop. Correct oor en gebit. Toont
wat lip. Goede hals. Goede bovenbelijning. Goede voorborst. Borstdiepte heeft nog tijd nodig. Ellebogen sluiten nog
niet goed aan. Passend bone. Evenredige hoekingen voor en achter. Goede vacht. Staart is nu nog bevederd maar mag
bossiger worden. Prima ringgedrag. Gedraagt zich keurig. 2 U

3

OPENKLAS
1.

Renske Fan 't Suydevelt (NHSB 2930148)
Teefje van 4 jaar. Straalt rust en kalmte uit. Vrouwelijk hoofd met goede verhoudingen. Amberkleurig oog. Wat laag
gedragen oor. Correct gebit. Toont wat lip. Goede hals. Bovenbelijning mocht sterker. Passend bone. Goede
ribwelving. Goede voorborst. Goede voeten maar polsen mogen sterker. Goede onderbelijning. Evenredige
hoekingen. Goede vacht. Prima bevedering. Staart mag iets bossiger. Bij het gaan moet ze even op gang komen maar
als ze gaat laat ze een goed gangwerk zien. 1 ZG
Nora-Tessa Van Klein Elsholt (NSHB 2903970)
Teef van 5 jaar oud. Straalt rust uit. Zou in haar hoofd wat meer rastype mogen tonen. Voorsnuit mag iets krachtiger.
Stop is minimaal. Amberkleurig oog. Ze heeft hele kleine gebitselementen en mist de P3. Hoofd mag droger. Draagt
haar oor wat laag. Goede hals. Bovenbelijning mag strakker net als haar polsen. Goede hoekingen in voor- en
achterhand. Prima ribwelving. Goede vacht, bevedering wat lang en zacht. Staart is bossig. Vriendelijk en rustig
karakter. Laat een mooi goed uitgrijpend gangwerk zien. G

KAMPIOENSKLAS
1.

Senna Lynde v.d. Bezelhonk (NHSB 2977338)
Teefje van 3 jaar oud. Prima ras- en geslachtsbeeld. Aantrekkelijk tevenhoofd met mooie verhoudingen, prima stop,
correct gebit en goed oor. Correct amberkleurig oog. Goed ontwikkeld lichaam met goede hoekingen voor en achter.
Goede boven- en onderbelijning. Passend bone. Polsen mogen wat sterker. Goede borst en ribbenpartij. Goede vacht
en bevedering. Mooie bossige staart. Gaat vlot door de ring. Goed uitgrijpend, voldoende stuwend en zet voetjes wat
naar binnen. Prima ringgedrag. 1 U, CAC/CACIB/BOB

4

